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DESCRIPCIÓ/JUSTIFICACIÓ:

Introducció general a la gramàtica, terminologia gramatical, lingüística general i filologia, anàlisi
gramatical.
REQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES:

Coneixements generals de gramàtica de la llengua pròpia.
OBJECTIUS:

General:
Facilitar l'estudi gramatical, teòric i pràctic, de les llengües clàssiques, i recuperar els coneixements
lingüístics previs.
Específics:
a) Conèixer el propi idioma des d'un punt de vista gramatical.
b) Relacionar les categories gramaticals del propi idioma amb les de les llengües clàssiques.
c) Aprofundir l'anàlisi morfològica i gramatical del castellà i del francès.
COMPETÈNCIES:

Competències transversals (genèriques):
Capacitat de relacionar, comparar i valorar les estructures gramaticals dels diversos idiomes de base
per adquirir una adequada competència lingüística.
Competències específiques:
a) Capacitat d'assimilar el significat de la terminologia gramatical.
b) Pràctica d'anàlisi morfològic i sintàctic sobre textos litúrgics i d'autors litúrgics.
CONTINGUTS:

1. LA PALABRA Y SUS COMPONENTES
1.1 Conceptos generales
1.1.1 El fonema y la sílaba
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1.1.2 Morfema/lexema; raíz/desinencia: la flexión y la derivación
1.1.3 Prefijo/infijo/sufijo
1.1.4 La vocal temática
1.2 Los accidentes gramaticales (cf. Salve! 34)
1.3 Las declinaciones latinas y sus restos en las lenguas románicas
2. LAS CLASES Y FUNCIONES DE LA PALABRA (MORFOLOGÍA)
2.1 Clases de palabras
2.1.1 El artículo y los determinantes
2.1.2 Nombre o sustantivo
2.1.3 Adjetivo. La concordancia
2.1.4 Verbo
2.1.5 Pronombre
2.1.6 Preposición
2.1.7 Adverbio
2.1.8 Conjunción
2.2 Funciones y marcas de la palabra
2.2.1 Sujeto
2.2.2 Vocativo
2.2.3 Atributo
2.2.4 Complemento del nombre
2.2.5 Complemento directo
2.2.6 Complemento indirecto
2.2.7 Complemento circunstancial
2.2.8 Complemento de régimen verbal
2.2.9 Complemento agente
3. LAS RELACIONES ENTRE LAS PALABRAS: LA ORACIÓN (SINTAXIS)
3.1 La oración y sus clases
3.1.1 Oraciones simples y compuestas
3.1.2 Oraciones unimembres (con gerundio, participio e infinitivo) y bimembres (con sujeto y
predicado)
3.2 Oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas
3.2.1 Oraciones yuxtapuestas
3.2.2 Oraciones coordinadas: copulativas, adverbiales y disyuntivas
3.2.3 Oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas, adverbiales
METODOLOGIA D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE:
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Metodologia d'ensenyament:
a) El professor presentarà els continguts bàsics del programa segons la metodologia que exposarà al
començament de curs.
b) Els alumnes prepararan les classes teòriques mitjançant el repàs dels apunts i dels treballs pràctics.
c) Anàlisi de quadres comparatius.

Metodologia d'aprenentatge:
a) Classes presencials.
b) Treballs individuals i en grup.
c) Estudi personal.
d Tutories col·lectives i personalitzades.
AVALUACIÓ:

Criteris d’avaluació:
a) Capacitat per assimilar els continguts bàsics de la matèria.
b) Capacitat per a l'anàlisi crítica i comparativa dels textos.
c) Participació competent a classe.
d) Coneixement i ús adequat del vocabulari tècnic gramatical.
Tècniques d’avaluació:
a) Exercicis gramaticals guiats sobre textos litúrgics en castellà, francès i llatí.
b) Exàmens parcials.
c) Examen final.
BIBLIOGRAFIA BÀSICA

a) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Nueva gramática de la lengua española, Madrid 2010.
b) E. MARTÍNEZ DÍAZ, Gramática descriptiva de la lengua española I. Madrid 2015.
c) I. BOSQUE-V. DEMONTE (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid 1999.
d) G. GOUGENHEIM, Système grammatical de la langue française. Paris 1939.
e) C. BAYLON- P. FABRE, Grammaire systématique de la langue française. Paris 1995.
f) W. VON WARTBURG- P. ZUMTHOR, Précis de syntaxe du français contemporain. Berne 1973.

3

